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AXALTA OCH TOYOTA GAZOO RACING EUROPE INGÅR 
FLERÅRIGT SAMARBETSAVTAL 

Axalta ska bidra med lack till racerfordon och utrustning 
 

2 oktober 2020 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och 

pulverfärger, ingick nyligen ett avtal om att bli ny teknisk partner åt TOYOTA GAZOO 

Racing Europe (TGR-E). TGR-E är ett helägt dotterbolag till TOYOTA Motor 

Corporation (TMC) som ansvarar för tillverkarens motorsportverksamhet i Europa, 

inklusive det prestigefyllda 24-timmarsracet på Le Mans, som TGR-E-teamet vann 

2018, 2019 och 2020. 

 

Som en del av flerårsavtalet kommer Axaltas tre premiumlackmärken – Cromax®, Spies 

Hecker och Standox – att lackera TGR-E:s motorsportsutrustning under FIA:s World 

Endurance Championship (WEC) samt racerbilarna för kundmotorsport, såsom GR 

Supra GT4. 

 

”Axalta har ett rikt arv inom racing, och vi förstår hur viktigt det är med hållbarhet och 

tillförlitlighet i dessa uthållighetskrävande racingmiljöer”, säger Jim Muse, vice president 

för refinish i Europa, Mellanöstern och Afrika. ”Vi har samma driv och passion som 

TOYOTA GAZOO Racing Europe, och vi är övertygade om att vi tillsammans bildar en 

vinnande kombination av teknik och innovation.” 

 

Rob Leupen, Managing Director för TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH, säger: 

”Kraven på konstruktion och lackering är synnerligen höga inom motorsport. Vi behöver 

samarbetspartner med kunskap och erfarenhet för att hjälpa oss med våra ambitiösa 
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projekt och tillhörande utmaningar såväl nu som i framtiden, så vi är väldigt glada över 

att få Axalta som partner.” 

 

Axalta har sedan flera decennier ett strategiskt globalt samarbete med racingindustrin 

som understryker dess branschledande teknik och produktinnovationer, samtidigt som 

det stärker dess engagemang för alla former av motorsport – inklusive stora serier som 

Formel 1TM, NASCAR®, MotoGP™ och Formula Student.  

 

Mer information om Axalta finns på: www.axaltaracing.com, och mer information om 

TGR-E finns på: www.racing.tgr-europe.com. 

 

Om Axalta Refinish 

Axalta Refinish – som är en del av Axalta, ett världsledande företag inom 

lackeringsindustrin – är en värdefull, pålitlig global lackreparationspartner för våra 

kunder, som förväntar sig perfekta resultat. Vi gör att de kan lita på våra snabba, 

effektiva, högkvalitativa tekniska lackeringslösningar och integrerade digitala 

verksamhetsprocesser, vilka gör hela lackreparationen snabbare, enklare och mer 

lönsam. Med mer än 150 års erfarenhet av lackeringsindustrin, innebär vårt 

engagemang för innovation och vår teknik som ständigt utvecklas att vi erbjuder våra 

kunder ett obegränsat kulörutbud för perfekt kulörmatchning. Och viktigast av allt: vi 

arbetar oförtrutet med att förutse våra kunders behov, så att de kan tackla de 

utmaningar de ställs inför varje dag. Vi har en imponerande portfölj av varumärken för 

alla verkstadsbehov, för alla marknadssegment och för marknader av alla 

mognadsgrader. För mer information, besök refinish.axalta.eu och följ oss på LinkedIn  

 

Om Toyota Gazoo Racing 

TOYOTA GAZOO Racing Europe (TGR-E), tidigare känt som TOYOTA Motorsport 

GmbH (TMG), är ett helägt dotterbolag till TOYOTA Motor Corporation (TMC) som 

upprättats i tyska Köln för motorsport- och FoU-verksamhet. Omkring 300 personer 

arbetar på den 30 000 m² stora anläggningen, som rymmer toppmoderna faciliteter för 

design, produktion, testning och montering av komponenter och fordon. Som ett av 

TOYOTAS teknikcenter, officiell betecknat som TOYOTA Technical Center TGR-E, 

ingår anläggningen i Köln i en familj med tekniska TOYOTA-center runt om i världen, 

varav samtliga förenas av sitt uppdrag och sin stolthet över att bidra till utvecklingen av 

framtidens teknik. Trots att TGR-E främst är ett FoU-center för TOYOTA, så 

http://www.axaltaracing.com/
http://www.racing.tgr-europe.com/
http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/


 

tillhandahåller det även specialiserade utvecklings- och produktionstjänster till externa 

partner, däribland organisationer och team som arbetar inom motorsportens toppskikt. 

Som en del av vårt bidrag till TOYOTAs FoU-verksamhet utnyttjar TGR-E den 

erfarenhet och de processer och faciliteter vi utvecklat genom vår 

motorsportsverksamhet, för att främja de globala insatserna och tillverka ännu bättre 

bilar. TGR-E:s syfte sammanfattas av vårt företags vision: ”Skapa begeistring genom 

laganda och avancerad teknik.” 
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